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سیاسی

وطن امروز شماره 1665

هشدار

عوامل ارجاع پرونده ایران به شورای
امنیت در صدد قلب تاریخ هستند

عضو هیأترئیس��ه مجلس گف��ت :بعضی
ب��ا اطالعات غلط و بعضاً ناق��ص در صدد قلب
تاریخ هس��تند و در حالی که دوستانشان عامل
ارجاع پرونده ایران به ش��ورای امنیت شدهاند،
حال طلبکار زمین و زمان ش��دهاند .به گزارش
ف��ارس ،مهرداد بذرپاش صب��ح دیروز در جمع
دانشجویان دوره طرح «والیت» گفت :دوستان
دولت اصالحات باید پاس��خگوی رفتار خود در
مورد این فشاری که به کشور رفته است ،باشند.
وی افزود :در موضوع اتهامات مربوط به استفاده
غیرصلحآمیز از فناوری هستهای که بخش جدی
آن با عدم دقت در خرید ماشینهای سانتریفیوژ
دس��ت دوم که در کش��ور مبدأ آن با درصد باال
غنیسازی انجام شده بود ،رئیسجمهور هم در
س��یما به آن اشاره کرد .بذرپاش در ادامه گفت:
در موضوع  PMDهم که به قبل از سال 2003
بر میگردد کشور  12سال است درگیر رفع این
چالش اس��ت ،حال این افراد مدعی شدهاند ما
یک بحران سخت را حل کردیم؛ بله! بحرانی که
به دست خودتان و دوستان خودتان اتفاق افتاده
بود و تیم مذاکرهکننده قبلی هم مشغول رفع آن
بود را بهدنبال رفع آن هستید .وی تصریح کرد:
خودش��ان بحران را ایجاد کردهاند و بعد از سال
 88هم با فشار بر کشور و ایجاد فتنه و ترغیب
غرب به تحریم ایران باعث صدور قطعنامه 1929
علیه ملت ایران ش��دند؛ قطعنامهای که منش��أ
تحریمهای اخیر اس��ت که تی��م مذاکرهکننده
و مس��ؤوالن در ص��دد رفع آن هس��تند .عضو
هیأترئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :اینها
با اطالعات غلط و بعضاً ناقص در صدد قلب تاریخ
هستند و در حالی که دوستانشان بحران ایجاد
کردند و باعث رفتن پرونده به ش��ورای امنیت
شدهاند ،حال طلبکار زمین و زمان شدهاند .وی
در خص��وص ورود مجلس به توافق هس��تهای
گفت :برخالف آمریکا که کنگره و مجلس سنا
و مجلس نمایندگان تیم مذاکره کننده آمریکا
را بازجویی میکنند در ایران تیم مذاکرهکننده
یک توضیحات کلی به مجلس میدهد و میرود.
نماینده مجلس در توضیح متن برجام گفت :در
مورد مذاکرات وین و برجام قرار است توافق در
مهرماه صورت گیرد و اجرای توافق در  2ماه بعد
یعنی اواخر آذر ماه توس��ط ایران صورت گیرد و
اگر نتیجه بازرسیها مثبت باشد تحریمها تعلیق
میش��وند ،درحالی که قرار ب��ود در روز امضا و
بعدتر روز اجرا گام به گام تحریمها لغو ش��وند.
بذرپاش در پایان تاکید کرد :وقتی در مورد بیانیه
ل��وزان از تیم مذاکرهکننده س��وال میکردیم،
میگفتند کنگره آمریکا فشار آورده است و تیم
مذاکرهکننده آمریکا در فشار است ،اما خودشان
حاضر نیس��تند به مجلس پاس��خگو باشند و
میخواهند این مس��أله در س��طح شورایعالی
امنیت ملی تایید شود در حالیکه مجلس باید
بر این مسأله مهم نظارت کند.
دیدار

رفت و آمد پارلمانی میان ایران
و صربستان افزایش یابد

رئی��س مجل��س ش��ورای
اس�لامی خواس��تار افزای��ش
مراودات پارلمانی میان ایران و
صربستان شد .به گزارش مهر،
«ایوتسا داچیچ» وزیر خارجه
صربس��تان که به تهران سفر کرده است ،با علی
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و
گفتوگو کرد .الریجانی در ابتدای این دیدار ،با
اشاره به پیشینه خوب مناسبات دو کشور گفت:
ایران و صربستان میتوانند در زمینههای سیاسی،
اقتص��ادی ،صنعتی و علمی-دانش��گاهی با هم
همکاری داشته باشند .وی بر لزوم افزایش رفت
و آمد مقامات سیاس��ی و پارلمانی دو کشور به
منظور فراهم کردن زمینههای الزم برای ارتقای
س��طح روابط ایران و صربس��تان در زمینههای
مختل��ف تأکید ک��رد .رئیس مجلس ش��ورای
اس�لامی ،با اشاره به تحوالت منطقه به مقایسه
آن با تحوالت بالکان در دهه گذش��ته پرداخت
و افزود :تحوالت کنونی در خاورمیانه نیز همانند
بح��ران بالکان تا حد زی��ادی در نتیجه دخالت
عوامل بیرونی اس��ت که نمیخواهند آرامش به
منطقه بازگردد .الریجانی با انتقاد از عدم برخورد
جدی آمریکا و همپیمانانش با معضالت کنونی
در منطقه بیان کرد :به نظر میرسد ،آمریکا در
حال بازی با مهره داعش در منطقه است و عدم
اقدام جدی آنها در قبال این پدیدهشوم ،آن را به
سمت تشدید جنایت تحریک کرده و این به ضرر
صلحوثبات در منطقه است .وی در پایان گفت:
توسعه روابط دوستانه با کشورهای حوزه بالکان
بویژه جمهوری صربستان مورد توجه مسؤوالن
جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.

چهارشنبه  14مرداد 1394

اخبار

امروز آمانو در سنا درباره «نقشه راه» گزارش میدهد

صالحی :محرمان ه نداریم!

حس�ین علوی :ب��ا دعوت ب��اب کورکر ،س��ناتور
جمهوریخواه ایالت تنس��ی و بن کاردین ،سناتور
دموکرات ایالت مریلند امروز یوکیا آمانو ،مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سنا میرود تا درباره
برجام و نیز جزئیات نقش آژانس در راستیآزمایی
تعه��دات ایران گ��زارش دهد .به گ��زارش «وطن
امروز» ،براساس اظهارنظرهایی که تاکنون مقامات
مختلف آمریکایی مطرح کردهاند ،به احتمال فراوان
سنا درباره جزئیات توافق ایران و آژانس در وین که
به «نقشه راه» موسوم شد ،سواالتی را از آمانو مطرح
خواهد کرد .در این میان این نگرانی در ایران ایجاد
شده است که آمانو درباره مفاد محرمانه مربوط به
نقش��ه راه امانتدار نباش��د .اما آنچه درباره حضور
آمانو در س��نا قابل تامل اس��ت ،میتواند این نکته
باشد که «آیا آمریکاییها از مفاد محرمانه نقشه راه
بیاطالع هستند؟» منظور از آمریکاییها البته تنها
تیم مذاکرهکننده و به طور کلی تیم اوباما نیس��ت
که قطعا نمیتوان تصور کرد آنان درباره توافقی که
لوفصل ماجرای  PMDاست بیاطالع
به دنبال ح 
باشند .به عبارتی نقشه راه که همزمان با جمعبندی
برجام در وین توافق شد ،سندی است که براساس
مطالب��ه آمریکاییها برای پیگی��ری ماجرای ابعاد
نظامی احتمالی تهیه شده است .به همین دلیل دور
از انتظار است که آمریکاییها نسبت به بازرسیهای
مربوط به  PMDبیاطالع باشند اما آنچه درباره آن
سوال وجود دارد این است که آیا تاکنون سنا یا به
طور کلی رؤسای کنگره از مفاد نقشه راه میان ایران
و آژانس مطلع نشدهاند؟ تاکنون درباره این موضوع
اظهارنظرهایی از س��وی مقامات آمریکایی مطرح
شده که نشان میدهد اعضای ارشد کنگره چندان
از مفاد نقشه راه بیاطالع نیستند .هفته گذشته در
نشست کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا و جان
کری و برخی دیگر از اعضای کابینه اوباما ،موضوع
مفاد نقشه راه مطرح شد .در این میان جیمز اینهاف،
س��ناتور جمهوریخواه ایالت اوکالهما خطاب به
جان کری گفت« :سوزان رایس(مشاور امنیت ملی
آمریکا) گفته اس��ت توافقنامه با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را دیده است و او آن را در اختیار کنگره
قرار خواهد داد» .ام��ا اظهارنظر دیگر حاکی از آن
است که محتوای نقشه راه میان ایران و آژانس ،در
اختیار اعضای ارشد کنگره قرار گرفته است .مارك
تونر ،س��خنگوي وزارت خارجه آمريكا پنجشنبه
هفته گذشته اعالم كرد وندي شرمن ،در جلسهاي

گروه سیاسی :رد پای گرگ فرانسوی هنوز پاک نشده،
صدای پای روباه میآید! انگلیسیها میهمانان بعدی
پاستور هستند! این بار اما آنها میآیند که بمانند! به
گزارش «وطن امروز» ،روز گذش��ته منابع خبری از
لغو تعلیق مجوز فعالیت شبکه انگلیسی بیبیسی
در ایران خبر دادند .روز گذش��ته تسنیم گزارش داد
مجوز فعالیت بیبیسی رسانه وابسته به دستگاههای
امنیتی رژیم سلطنتی انگلیس که از سالها پیش به
دلیل اقدامات ضدامنیتی در ایران تعلیق ش��ده بود،
اخیرا ً با تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت
حجتاالسالموالمسلمین روحانی دوباره فعال شد.
نوشآبادی ،س��خنگوی وزارت ارشاد دولت یازدهم
در گفتوگو با تسنیم با تایید این خبر گفت :مجوز
فعالیت بیبیسی برای تهیه گزارش صادر شده است.
وی اف��زود :صدور این مج��وز با هماهنگی نیروهای
انتظامی و مراکز اطالعاتی و امنیتی انجام شده است.
سخنگوی وزارت ارشاد گفت :یک گروه از خبرنگاران
هلندیاالصل که برای بیبیس��ی کار میکنند هم
قرار است بزودی برای تهیه اخبار و گزارش وارد ایران
شوند البته اندکی پس از انتشار این خبر ،نوشآبادی
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران این خبر را اصالح
کرد و گفت« :متأسفانه خبر نادرست منتشر شده و
قرار است بیبیسی یک هفته با رعایت تعهدات الزم،
جوانب و حفظ حرمت کار خبری از مسائل هستهای
گزارش��ی تهیه کند ».وی افزود :دفتر بیبیسی در
ای��ران از مدته��ا قبل تعلیق ب��وده و همچنان هم
مجوزی ندارد و تعلیق اس��ت و تنها برای یک هفته
فعالیت خواهد کرد .اما انتشار خبر لغو موقت تعلیق
مجوز بیبیسی در ایران در حالی است که در ایران

محرمانه با س��ران كنگره ،سازوكار نحوه بازرسيها
از اي��ران را توضيح داده اس��ت! اما در اوج همه این
اظهارنظرها ،صحبتهای سخنگوی مطبوعاتی کاخ
سفید بود که از دسترسی سرویسهای اطالعاتی
آمریکا و اسرائیل به اطالعات مربوط به بازرسیهای
آژانس از ایران خبر داد .جاش ارنس��ت  ۱۷جوالی
مدعی شد مقامات نظامی آمریکا یا اسرائیل با کسب
اطالعات از رژیم بازرس��یهای آژانس در سالهای
اجرای برجام تواناییهای خود را بهبود میبخشند.
این اظهارنظر ارنست با واکنش رضا نجفی ،نماینده
ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی مواجه ش��د
و وی نس��بت به نش��ت مجدد اطالعات محرمانه
ایران در آژانس ،هش��دار داد .بنابراین آنچه امروز و
با حضور آمانو در سنا اتفاق میافتد ،شاید در واقع
با هدف اطال ع یافتن سنا از جزئیات مفاد نقشه راه
نباش��د بلکه میتواند با این هدف انجام شده باشد
که اطالعات س��نا از نحوه بازرس��یها با اظهارات
آمانو تطبیق داده شود؛ به عبارت دیگر میتواند در
راستای راستیآزمایی اظهارات مقامات دولت اوباما
درباره نحوه بازرسیها از ایران باشد!
■■آنچه صالحی گفت

اما در ای��ران ماجرا به گون��های کامال متفاوت
پیگی��ری میش��ود .درحالیک��ه نگران��ی محافل
سیاس��ی و رسانهای نس��بت به عدم وفاداری آمانو
نسبت به تعهدات قانونی آژانس و رعایت محرمانه
ماندن برخی مفاد نقشه راه افزایش یافته ،علیاکبر
صالحی به نمایندگان مجلس گفته است موضوع

محرمان��های وجود ندارد که آمان��و آن را در اختیار
س��ناتورها قرار دهد! این را محمدحسن آصفری،
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت .آصف��ری درباره
نگرانیه��ا از حضور آمانو در س��نا به فارس گفت:
«وقت��ی صحت این خبر را از آقای صالحی ،رئیس
س��ازمان انرژی اتمی جویا ش��دیم ،وی به ما اعالم
ک��رد توافق محرمانهای بین ای��ران و آژانس وجود
ندارد که آمانو بخواهد س��ناتورهای کنگره را از آن
مطلع کند» .این اظهارنظر صالحی (به فرض صحت
روایت راوی) درحالی اس��ت که خ��ود او اولین بار
درباره مفاد محرمان��ه این توافق اظهارنظر کرد .به
گ��زارش «وطن امروز» ،علی اکبر صالحی  5مرداد
در برنامه گفتوگوی ویژه خبری ش��بکه  2سیما
درباره نقشه راه گفت« :آنچه بین ایران و آژانس در
قالب تفاهم جدید محرمانه است مربوط به فرآیند
پادمانی بازرس��یها و نحوه بازرسیهاست» .اینها
عین اظهارات آقای صالحی در این گفتوگوی زنده
تلویزیونی اس��ت« :ما در وین تفاهم مجددی را با
آمانو امضا کردیم که اعالم هم شد و اصل آنچه امضا
کردیم محرمانه نیس��ت فقط ما در بحث پادمانی
وقتی که آژانس بازرس��انش را به ایران میفرستد،
برای چگونگی انجام بازرس��یها ق��راردادی مابین
ای��ران و آژان��س تعیین میش��ود ک��ه دوطرفه و
محرمانه است و این همواره میان کشورهای عضو
آژان��س و آژان��س برقرار بوده اس��ت .اگر محرمانه
بودن اطالعات ،ش��یوه کار ما با آژانس اس��ت؛ این

همزمان با افزایش احتمال بازگشایی سفارت انگلیس
بیبیسی مجوز ساخت مستند هستهای در ایران گرفت!

صدای پای روباه

دیپلماتهای حس��ن روحانی خود را برای پذیرایی
از وزیر خارجه انگلیس آماده میکنند! س��فری که
میتواند بازگش��ایی سفارت انگلیس در تهران را که
با روی کار آمدن دولت حس��ن روحانی مطرح شد،
تس��ریع کند .مجید تختروانچی ،مع��اون آمریکا و
اروپ��ای وزارت امور خارجه ب��ه تازگی در اینباره در
پاس��خ به این سوال دیپلماسی ایرانی که «آیا زمینه
یا زمانی برای بازگشایی سفارتهای ایران و انگلیس
تعیین ش��ده و همچنین زمان سفر آقای هاموند به
ایران نیز مشخص ش��ده است؟» گفت :هنوز تاریخ
دقیقی برای بازگشایی سفارتها مشخص نشده است
البته بخش کنسولی سفارت ایران در لندن فعال بوده
و خدمات کنسولی خود را به ایرانیان مقیم انگلستان
ارائه میدهد چرا که اگر این بخش فعال نبود ،ایرانیان
مقیم انگلستان برای دریافت ویزا باید به کشورهای
همسایه میرفتند که هزینههای زیادی را متحمل
میش��دند؛ در عین ح��ال تع��داد ایرانیهای مقیم
انگلستان نیز قابل توجه است .ارائه اینگونه خدمات
نیز ادامه پیدا خواهد کرد .اقدامات بازگشایی سفارت
انگلس��تان در ایران نیز فراهم شده است .فقط یکی،
دو موضوع از نظر کارهای اداری باقی مانده و با لندن
در این زمینه در تماس هستیم .آنها نیز اعالم کردند
تا پایان سال میالدی سفارت بازگشایی میشود اما
هنوز بر س��ر زمان مش��خصی به نتیجه نرسیدهایم.

زمانی که در لوزان بودیم ،برای سفر آقای هاموند به
ایران در موعد مقتضی صحبتهایی صورت گرفت
اما هنوز پیگیری برای سفر انجام نشده است .با این
حال شما شاهد سفر هیاتهای مختلف اروپایی به
ایران هستید؛ درصددیم سفر آقای هاموند به ایران نیز
در موقع مناسب انجام شود .البته تمایالت دوجانبه
برای بهبود مناسبات و نزدیکی بیشتر دولت روحانی
با انگلیسیها موضوعی نیس��ت که از چشم ناظران
بیرونی پنهان مانده باش��د .خبرگزاری صدا و سیما
اخیرا گزارش��ی را از روزنامه العرب ترجمه و منتشر
کرد که نشان میدهد پالسهایی میان دولت روحانی
و انگلیس��یها در منطقه نیز دریافت ش��ده اس��ت.
روزنامه العرب با اش��اره به اینک��ه نحوه تعامل ایران
و انگلیس با بحرانه��ای منطقه و جهان اختالفات
ریشهای دارد ،نوشت :انگلیس در حال فراهم کردن
مقدمات از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران است.
به نوشته پایگاه اینترنتی روزنامه العرب چاپ لندن،
ناظران مسائل سیاس��ی معتقدند اقدام انگلیس به
کم کردن محدودیتهای س��فر به ایران برای اتباع
خود مقدمهای برای بازگشت روابط دیپلماتیک بین
دو کش��ور و آغ��از مجدد فعالیت س��فارتخانههای
دو کش��ور اس��ت که از حدود  4سال پیش تعطیل
شدهاس��ت .ناظ��ران مس��ائل سیاس��ی همچنین
خاطرنشانکردندپسازتوافقهستهایبحثبرانگیز،

موضوع محرمانه اس��ت و امر ویژهای هم نیست».
بنابراین آنچه مشخص است این است که براساس
اظهارات آقای صالحی ،حداقل در تفاهم میان ایران
و آژانس« ،نحوه بازرس��یها» (همان موضوعی که
ش��رمن درباره آن به اعضای ارش��د کنگره گزارش
داد) محرمانه اس��ت البته درب��اره اطالعات مربوط
به بازرسیها ،این موضوع صادق است چراکه هنوز
بازرس��ی صورت نگرفته که نس��بت به حراست از
اطالعات آن دغدغه وجود داشته باشد اما براساس
اظهارات آقای صالحی ش��یوه انجام بازرسیها که
شامل میزان دخالت نیروی انسانی و نوع تجهیزات
بازرس��ی است؛ محرمانه اس��ت و بر اساس قوانین
پادمان ،آژانس باید از آن حراست کند .در این میان
البته نوشته اخیر ارنست مونیز ،وزیر انرژی آمریکا
درباره بازرسیها و ارتباط آن با ایاالت متحده بسیار
قابل تامل اس��ت .مونیز طی یادداش��تی در پایگاه
خبری «فوروارد» با عنوان «کشف تقلب» نوشت:
«آژانس ،مواد تقلب و عدم پایبندی (ایران به مفاد
توافقنامه هس��تهای) را کش��ف خواهد ک��رد .آنها
نمیتوانند مواد هستهای را با سیفون توالت از بین
ببرن��د یا آن را در توالت قایم کنند» .او در ادامه به
نفوذ آمریکا بر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی
هم اعتراف کرد« :از س��ال  ،۱۹۸۰ما تمام بازرسان
آژانس را در آزمایش��گاه مل��ی لسآالموس تربیت
کردهایم .ما برای آنها دهها دوره آموزشی برگزار کرده
و اطمینان حاصل میکنیم که آنها از پیشرفتهترین
تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی برخوردار هستند
که اکثر آنها هم ساخت خود ماست» .این اظهارات
مونیز نشان میدهد در حوزه نحوه بازرسیها نیز چه
نیروی انس��انی آژانس یعنی همان بازرسان آژانس
عامل اصلی بازرسی باشند و چه بازرسیها متکی به
تجهیزات و ماشینآالت باشد ،باز هم نمیتوان انتظار
داشت موضوع یا اطالعاتی از آمریکاییها محرمانه
نگاه داش��ته ش��ود! به عبارت دقیقتر ،نه آژانس و
عوامل آن برای حفظ اسرار هستهای و نظامی ایران
محرمند! چراکه سابقه خونینی در اینباره دارند و نه
اینکه تجهیزات بازرسی یک تکنولوژی بیگانه برای
آمریکاییهاست! اساسا ماجرای بازرسیها و پذیرش
انج��ام آن در قالب  PMDباز ک��ردن دروازههای
اطالعات بر روی آمریکاس��ت! همان اطالعاتی که
اوباما اخیرا گفته اس��ت با دس��تیابی آمریکا به این
اطالعات تا  15س��ال آینده ،فرصت مناس��ب برای
جنگ علیه ایران فراهم خواهد شد!

موضع کشورهای گروه  5+1و اکثر متحدان انگلیس
در سراسر جهان در قبال ایران تغییر یافت و به دنبال
آن تغییر موضع انگلیس نیز موجب شد این کشور
به دیگر کش��ورهای عضو گروه  5+1ملحق ش��ود.
فیلیپ هاموند ،وزیر خارجه انگلیس میگوید رویکرد
خصمانه ایران در سایه دولت حسن روحانی کمرنگ
شده است .هرچند ایران به تصمیم انگلیس مبنی بر
کاهش محدودیتهای سفر به این کشور که به نظر
میرس��د حداقل از نظر اقتصادی به نفعش خواهد
بود ،هیچ واکنشی نش��ان نداد اما دولت روحانی از
آن استقبال خواهد کرد زیرا احتماال موجب نزدیک
شدن مجدد روابط میان دو کشور میشود هرچند
این دو کشور در زمینه تعامل با بحرانهای منطقه و
جهان اختالفات ریشهای دارند .از نظر سیاستمداران
انگلیس��ی توافق هس��تهای که نیمه ماه گذش��ته
میالدی بین ایران و  6کش��ور قدرتمند جهان امضا
ش��د و نیز کاهش تحریمها ضد ای��ران پارامترهای
بازگش��ت روابط بین دو کش��ور را ترسیم میکنند
بویژه اینکه دولت دیوید کامرون پیش از این به طور
ضمنی اش��اره کرد هماکنون زمان برای پایان دادن
به تنش بین دو طرف مناسب است .سیاستمداران
انگلیسی همچنین معتقدند تا زمان اعالم بازگشت
روابط دیپلماتیک بین دو کش��ور ،انگلیسیها برای
تکمیل مراحل س��فر به ایران باید به سفارت سوئد
یا هر یک از دیگر کش��ورهای عضو اتحادیه اروپایی
مراجعه کنند .العرب نوشت :از آغاز ریاست جمهوری
روحان��ی در رس��انهها و اظهارات مس��ؤوالن ایران
نشانههایی از احتمال زیاد بازگشت روابط بین لندن
و تهران پدیدار شده است.

روسها مشغول رایزنی با ایرانیها درباره طرح پوتین برای سوریه هستند

ولید معلم در تهران

گروه سیاسی :ولید معلم ،وزیر خارجه سوریه بعدازظهر دیروز
سهش��نبه -به منظ��ور دیدار و گفتوگو ب��ا همتای ایرانیخ��ود و رایزنی درباره تحوالت س��وریه و منطقه وارد تهران
ش��د .آنگونه که فارس گزارش داده ،ولید معلم در این س��فر
درباره تحوالت کنونی در سوریه و منطقه با مقامات ایرانی به
رایزنی و تبادل نظر خواهد پرداخت .فیصل مقداد ،معاون وزیر
خارجه سوریه نیز ولید معلم را در این سفر همراهی میکند.
اما حضور ولید معلم به همراه معاونش در تهران در حالی است
که میخائیل بوگدانوف ،معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده
پوتی��ن در امور خاورمیانه نیز دیروز در تهران بود .بوگدانوف
دیروز با حسین امیرعبداللهیان ،معاون عربی و آفریقای وزارت
امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد .حس��ین امیرعبداللهیان
مع��اون عربی و آفریق��ای وزارت امور خارج��ه ایران پیش از

این ،از س��فر ولید معلم به تهران در اواخر هفته خبر داده و
گفته بود :خوشبختانه یک تغییر استراتژیک در نگاه بازیگران
منطقهای در قبال سوریه رخ داده است ،اگر در  4سال گذشته
بسیاری از بازیگران خارجی توسل به جنگ را راهکار سوریه
میدانستند اکنون بخش عمدهای از بازیگران توسل و تمرکز
بر راهحل سیاس��ی را مناس��بترین روش برای حل بحران
س��وریه میدانند .وی افزود :با آقای دی میس��تورا ،نماینده
توگوهای خوبی داشتیم ،وی
سازمان ملل در امور سوریه ،گف 
ایدههایی دارد که بزودی در شورای امنیت سازمان ملل متحد
مطرح خواهد ش��د ،ما دیدگاههای خود را به صراحت در این
باره به نماینده دبیرکل اعالم کردیم ،قرار اس��ت جلسهای در
شهر دوحه در سطح برخی وزرای خارجه مانند وزیر خارجه
روس��یه برگزار ش��ود .به گزارش «وطن امروز» ،رایزنیهای

جدید درباره اوضاع س��وریه با ارائه طرح جدیدی از سوی
والدیمیر پوتین کلید خورد .محور طرح جدید ،توافق
همه طرفین منازعه بر باقی ماندن اسد در قدرت است.
طرفین قرار اس��ت در دوحه درباره به توافق رسیدن
هم��ه گروههای معارض هماندیش��ی کنند .روزنامه
االخبار لبنان نیز این هفته گزارشی منتشر کرد و در
آن مدعی شد «علی المملوک» رئیس دفتر امنیت
ملی سوریه با میانجیگری روسیه به ریاض سفر و با
«محمد بن سلمان» نایب ولی عهد عربستان دیدار
کرد .گفتنی است طرح پوتین اگرچه در دستور
کار طرفین است اما تغییراتی بویژه از سوی ایران در آن
اعمال شده است .روسیه اکنون در حال هماندیشی با ایران
برای پیشبرد این طرح است.

برخورد با منتقدان توافق هستهای
شک و تردید ایجاد میکند

نماین��ده ته��ران در مجلس با بی��ان اینکه
ممکن اس��ت خود دولت با برخورد با منتقدان
توافق هس��تهای متهم به نق��ض آزادی بیان و
کمتحملی در مقابل انتقادات شود ،گفت :برخورد
با منتقدان توافق هستهای شک و تردید ایجاد
میکند .علی مطهری در گفتوگو با فارس ،در
پاس��خ به سوالی درباره برخورد نامناسب هیأت
نظ��ارت بر مطبوعات وزارت ارش��اد با منتقدان
توافق هستهای ،اظهار داشت :اگر چه رئیس این
هیأت وزیر ارشاد اس��ت و دولت و وزارت ارشاد
هم نقش تأثیرگذاری در این هیأت دارند ،اما به
هر حال اعضای این هیأت  7نفر هس��تند که از
نهادهای مختلف مانند قوهقضائیه ،ش��ورایعالی
انق�لاب فرهنگی ،حوزه علمی��ه قم ،قوهمقننه،
وزارت علوم و نماینده مدیران مسؤول نشریات
هس��تند که با هم تصمیم میگیرن��د و صرفاً
تصمیم دولت نیست اما دولت نقش مؤثری در
این هیأت دارد .علی مطهری بر همین اس��اس
یادآور ش��د :قبول دارم که هفتهنامه 9دی لحن
تن��دی دارد ب��ه طوری که گاه��ی توهینآمیز
میشود ،اما من ش��خصاً معتقدم نباید در این
موارد س��ختگیری کنی��م و اساس��اً نیازی به
اینگونه سختگیریها وجود ندارد ،ممکن است
با اینگون��ه برخوردها خود دولت متهم به نقض
آزادی بیان و کمتحملی در مقابل انتقادات شود
و ممکن است اساس��اً شک و تردیدهایی ایجاد
ش��ود که اطمینان کافی از تواف��ق وجود ندارد
به همین دلیل اینگونه با رسانهها و سایتهای
منتقد با توافق هستهای برخورد میشود .وی با
اشاره به توقیف هفتهنامه 9دی و دریافت تذکر
از سوی روزنامه کیهان و سایت رجانیوز ،تأکید
کرد« :تدبیر» اقتضا میکرد چنین برخوردی با
منتقدان توافق هستهای انجام نشود.

حمایت زنان فرهنگی
از بهنوش بختیاری

در پ��ی توهی��ن زش��ت ی��ک روزنام��ه زرد
اصالحطل��ب به بهنوش بختیاری ،جمعی از زنان
فرهنگی با انتش��ار بیانیهای از این هنرمند ایرانی
دفاع کردند .به گ��زارش «وطن امروز» ،متن این
بیانیه به این ش��رح است :هر کسی در جمهوری
اس�لامی آزاد اس��ت که عقیدهاش را بیان کند و
کسی حق تعرض به او را نخواهد داشت؛ «زندهباد
مخالف من!» شعاری بود که جریان اصالحطلب با
آن دم از آزادی بیان میزد ،حال چه شده است که
هر کس در جمهوری اسالمی نظری مخالف نظر
آنها داشته باشد با دستگاه تبلیغاتی و رسانهای این
جناح سیاسی تیرباران میشود .بهنوش بختیاری
یک هنرمند زن ایرانی اس��ت ک��ه در یک برنامه
رادیوی��ی اعالم کرد« :فکر میکنم با خواندن این
رش��ته [جامعهشناسی] دیگر انس��ان دنبال هر
حرفی نمیرود ،مثال اگر توافق هس��تهای انجام
میشود سریع ذوقزده نشوم ،سعی کنم در مورد
آینده آن فکر کنم ،مثال ببینم پشتبند عهدنامه
ترکمنچای چ��ه اتفاقاتی افت��اد؟» جرم بهنوش
بختیاری جز ابراز نظرش درباره توافقات هستهای
چه بود که بایس��تی به او این توهینها روا داشته
شود؟ البته در این ورطه فقط او نیست که محصور
است و در صورت بیان سخنی مخالف این جریان
مدعی آزادی بیان تخطئه میشود .هنوز یادمان
نرفته با شهاب حسینی ،ابوالقاسم طالبی ،علیرام
نورایی ،پروانه معصومی ،هنگامه قاضیانی ،مریال
زارعی ،نرگس آبیار و خیل��ی دیگر از هنرمندان
کش��ور به جرم دفاع از ارزشها چگونه رفتار شد،
از سوی این جریان شبهروشنفکری چه برخوردی
صورت گرفت .ما به نمایندگی از زنان ایرانزمین
که دغدغه استقالل ،فرهنگ ،پیشرفت و امنیت
کشور را داریم میگوییم که هیچکس حق ندارد
به بهنوش بختیاری و ه��ر کس دیگری به جرم
بی��ان عقایدش تعرض کن��د و اتفاقا باید دغدغه
هنرمند ایرانی در این باره مورد ستایش قرار گیرد.

اختالف بر سر انتخاب اعضای
کمیسیون بررسی برجام

عضو هیأترئیسه فراکس��یون اصولگرایان
مجلس شورای اس�لامی میگوید در مجلس
ش��رایط مناس��بی ب��رای انتخ��اب اعض��ای
کمیسیون  15نفره بررسی برجام وجود ندارد.
حجتاالسالمسیدمرتضیحسینیدرگفتوگو
با تسنیم ،بیان کرد :مقرر شده مجلس شورای
اسالمی  15نماینده متخصص را انتخاب کند و
این افراد پس از بررسی الزم ،نتایج را به صحن
علنی مجلس بیاورند تا تمام نمایندگان درباره
آن تصمیمگیری کنند .حسینی تصریح کرد :بر
سر انتخاب این  15نفر در مجلس شرایط خوبی
حاکم نیست و فراکسیونها بر سر انتخاب این
 15نفر درگیر هستند که امیدواریم بتوانیم 15
نفر متخصص و عادل را معرفی کنیم.

